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Van de voorzitter.
“Vroeger was alles beter.”

Hoewel ik met 55 nog aan de jonge kant ben in ons ledenbestand (vermoed 
ik, niet door enig onderzoek gestaafd) ben ik bang dat ik al een ouwe man 
aan het worden ben. Ik heb eigenlijk nooit rekening gehouden met het feit 
dat ik deze leeftijd zou bereiken (dat ging eigenlijk vanzelf en naarmate de 
jaren vorderen steeds sneller, valt mij op), ook ben ik van een generatie die 
iedereen boven de 30 wantrouwde…
En het komt niet alleen doordat allerlei jongelui waar ik mee te maken krijg 
mij hardnekkig met ‘u’ blijven aanspreken, ondanks dat ik mij toch duidelijk 
als ‘Frans’ heb voorgesteld, in plaats van ‘Meneer de Wit’, daarmee implice-
rend dat er getutoyeerd mag worden. Het gaat dieper.

Een eerste teken dat je ouder wordt schijnt te zijn dat je de hedendaagse 
popmuziek niet meer begrijpt, maar als dat het criterium is, ben ik al sinds 
midden jaren ’90 bejaard, Het hele housegebeuren, met alle varianten daar-
van zoals ‘deep house’, ‘hardcore’, ‘acidhouse’, ‘ambienthouse’ en de ergste 
van allemaal: ‘dubstep’, is aan mij verloren. Ook de gitaarbandjes van nu 
hoor ik zelden iets origineels doen, steeds heb ik iets van: ‘dat heb ik al eens 
gehoord’. Zo nu en dan glipt er wel eens iets luisterbaars tussendoor, maar 
dat zijn uitzonderingen.

Nee, het is ook dat ik mij steeds vaker aan allerlei dingen erger, waar ik dat 
voorheen niet had. Nu is het ook een voordeel dat ik ouder wordt, want het 
wordt ook een beetje van je verwacht, als oude man, dat zeuren over dingen 
die zijn geweest en niet meer terugkomen. Dat het vroeger veel minder druk 
op straat was, en je gerust een oefenrondje kon rijden na het sleutelen. 
Nu staan ze al na 20 seconden ongeduldig achter me te toeteren. Dat je met 
80 kilometer op de rechterbaan kon rijden. Nu wordt je om de haverklap 
door immense vrachtwagens ingehaald, of bij een afslag door een malloot 
met 130 van je span gereden. Dat je gerust een ritje op het platteland kon 
maken, zonder door ‘verboden voor motoren’ of ‘uitsluitend voor bestem-
mingsverkeer’ borden geblokkeerd te worden. Dat hebben we aan onze 
vrienden op de Japanse kruisraketten te danken.
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Wij zijn allemaal opgegroeid in een tijd dat lang niet alle auto’s gordels 
hadden, je het liefst met je hoofd uit het open dak liet rondrijden, voetbalde, 
stoeprandde, touwtje sprong of elastiekte op straat. Kan allemaal niet meer. 
Vind je het gek dat kinderen liever binnen op de computer spelen!
En dan dat weer van tegenwoordig! Herfst in de zomer, een week zomer in 
de herfst, een week lente in de winter, bomen en planten lopen te vroeg uit, 
insecten vinden daardoor hun eten niet meer, vogels de insecten niet meer, en 
de hele voedselketen loopt in het honderd!

Al twee regeringen lang wordt ons beloofd dat er gesnoeid zal worden in 
de regelgeving. Het resultaat is dat er nog steeds meer regels bijkomen. Het 
wordt steeds moeilijker gemaakt om je motorrijbewijs te halen. De APK voor 
motoren is nog steeds niet helemaal van de baan, net als het plan om belas-
tingvrijstelling voor oldtimers af te schaffen.

Van al die dingen word ik soms een beetje somber, maar eenmaal op de 
motor waaien de muizenissen met de wind mee. Dan ben ik weer blij dat ik in 
elk geval nu niet meer jong ben. Ik moet er niet aan denken!

      Frans de Wit.
Filmstill uit ‘Op wie de regen valt’ van Thessa Meijer voor HKU.
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Van de redactie

Zo, hij is er weer, de eerste Russian Twin van dit jaar. Inmiddels hebben we de 
wintermaanden toch hopelijk echt een beetje achter ons gelaten en kunnen 
we vooruit blikken naar een mooi motorjaar in aantocht. 

Het begin was weer goed, het 10e watjestreffen, in Valkeveen dit keer. Het 
was weliswaar iets rustiger bezocht dan voorgaande jaren maar voor mij, en 
ik denk voor alle aanwezigen, was het weer een prima geslaagd evenement. 
Alle motoren in grote lijnen heel gebleven, flinke toerrit gereden met zijn allen 
en lekker met een biertje of borreltje daarna boemelen bij het kampvuur. 
Wat heeft een mens nu nog meer nodig om het naar het zin te hebben. Dit 
was een goede start van 2013, laten we hopen dat het zo blijft.

Ook dit jaar hebben we weer een propvolle kalender voor jullie in petto. 
Bijgevoegd in het boekje vindt je, zoals de laatste jaren gebruikelijk, de 
bewaarkalender. Deze kun je thuis goed in het zicht ophangen zodat je niets 
meer hoeft te vergeten.

Deze Twin vindt je een paar stukjes over het watjestreffen en een comeback 
van onze oude vriend de Ural-fluisteraar. Kwade tongen beweren dat deze 
man geregeld onze activiteiten bezoekt en daar zijn kwalijke zaken uitvoert.
Ik heb hem nog nooit betrapt. Als ik toch maar één keer mocht merken dat hij 
met zijn vuile praatjes mijn Olga aan het beinvloeden is, dan zwaait er wat. 
Gelukkig sta ik daarin niet alleen. Natuurlijk ook dit nummer de uitnodiging 
voor de jaarlijkse ALV en het voorjaarstreffen. Hopelijk ga ik er weer velen 
van jullie aantreffen.

Vanaf dit nummer is er ook een verandering in de redactie. In de laatste Twin 
gaf Jos aan na geruime tijd toch te willen stoppen met de redactie. Gevolg 
was een oproepje in de Twin, waarop we al zeer snel een reactie kregen. 
Pieter Lettinga uit Zwolle gaat Jos vanaf deze Twin vervangen als redacteur 
van jullie vaste magazine. Laten we hopen dat we daarmee de kwaliteit mini-
maal net zo goed houden als dat jullie gewend zijn van ons, misschien doen 
we er zelfs nog een tandje bovenop. 
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Voor de geinteresseerden die willen weten wie Pieter dan wel is, zal hij zich 
deze Twin aan jullie voorstellen. De bezoekers van het watjestreffen kennen 
hem lekker al.

Ik (Jos) neem met deze Twin afscheid als redacteur. Voor mij zit het er op. Ik 
zal ongetwijfeld nog wel eens een bijdrage leveren aan jullie favoriete blad, 
maar geef het stokje aan Pieter door. Ik weet zeker dat hij en Benno er elke 
keer weer een mooi boekje van zullen weten te maken.

Ook ik was dit jaar weer aanwezig op het Watjestreffen. De locatie die 
we dit jaar hadden gevonden lijkt erg op de oude situatie zoals we dat op 
camping “De Woensberg” gewend waren. Een kantine met allerlei huisjes er 
omheen. Mogelijkheden om fik te stoken en een grote keuken waarin ook dit 
jaar weer heerlijk werd gekookt. Tijdens de toerrit werd dit keer Amersfoort 
aangedaan, waar we door twee gidsen door de oude binnenstad werden 
geleid. Altijd leuk om iets te leren van de geschiedenis van een stad. Luijt 
Postma had weer zijn best gedaan om er weer een leuke rit van te maken. 
Het blijft voor mij altijd een van de leukere treffens op de jaarkalender van 
de UDCN. Van de tien, heb ik er niet één gemist.  

Ik, Pieter, ben de opvolger van Jos. In een stukje hierna stel ik mezelf voor.

Dit jaar gaan we met de club weer een aantal nieuwe en mooie lokaties aan-
doen, hopelijk gaan we veel leden zien dit jaar op de treffens. Veel leesple-
zier gewenst in ieder geval.

Groet,

Benno, Jos en Pieter
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Linkerhanden

Je moet wel behoorlijk stom zijn om een Russische motor te kopen als je niet 
kunt sleutelen. Toch is dat wat ik heb gedaan. 
Mijn liefde voor klassieke motorfietsen gaat zo’n veertig jaar terug. In die 
tijd was in een oude molen vlak bij ons huis een motorsloperij gevestigd.  Op 
een dag stond daar een legergroene BSA te koop.  Hij was na de oorlog 
door het Engelse leger in een schuur achtergelaten. Motorsloper Doorenveld 
had hem op de kop getikt. Ik had geen cent te makken, maar mijn werkende 
vriendin was zo verliefd op mij, dat ze de tweehonderd gulden betaalde die 
Doorenveld vroeg.  Korte tijd later zijn we getrouwd. Veertig jaar en drie 
kinderen later zijn we dat nog steeds.

Van het sleutelen aan mijn opeenvolgende brommers was nooit zoveel geko-
men. Maar ik was vast van plan om de BSA te restaureren. In gedachten 
toerde ik al langs ’s heren wegen, bewonderend nagekeken door andere 
verkeersdeelnemers. Bij die fantasie is het gebleven. Het project werd een 
fiasco.  Ik heb twee linkerhanden. Motorrijden deed ik op een NSU, verschil-
lende BMW’s en Guzzi’s. Ook aan een aantal van deze motoren probeerde 
ik wel eens wat te doen, maar ook dat was huilen met de pet op.
Begin jaren negentig kwamen de Urals op de markt. Ik vond ze prachtig. 
Niet alleen omdat ze er geweldig uitzagen, maar ook vanwege hun romanti-
sche afstamming: een communistische doorontwikkeling van een vooroorlogse 
BMW. Het was algemeen bekend dat de kwaliteit van deze motorfietsen 
abominabel was. De toenmalige kwaliteitscontroleurs keken niet op een 
tandwieltje meer of minder. Ik informeerde her en der naar de mogelijkheid 
om een sleutelarme Rus te krijgen. Maar overal hoorde ik hetzelfde: als je 
niet kunt sleutelen, moet je er niet aan beginnen. Lange tijd was ik zo verstan-
dig om dat ook niet te doen. Ik reed een BMW R100, die door een monteur 
tegen een vriendelijk uurtarief werd onderhouden. 

Toen de kinderen uitgestudeerd waren, zagen onze financiën er wat zonniger 
uit. Ik besloot mijn oude droom toch te verwezenlijken en kocht een hemels-
blauwe Dnepr. Mijn BMW-man had wel aardigheid in het geval en wilde pro-
beren er een betrouwbare motor van te maken. Dat is nu twee jaar geleden. 
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De opknapperij bleek echter een groot project te zijn en dat zou wel duur 
worden. Na twee keer inruilen bij Richard Busweiler in Genemuiden, vond ik 
afgelopen zomer op Marktplaats een gerestaureerde Dnepr in België. 

Gekocht, op de aanhanger naar Zwolle en ingevoerd. Hoewel er MT9 op 
het kenteken staat, is het een zijklepper. Ik heb er in een half jaar 1200 km 
zonder grote problemen mee gereden. Inmiddels is er toch het nodige aan 
gebeurd. Twee wielen opnieuw gespaakt, alle lampen vervangen door LED. 

Intussen was een belangrijk probleem niet opgelost. Alle leden van de UDCN 
zijn vaardige sleutelaars. Hoe kan ik mij daar met twee linkerhanden hand-
haven? Toen las ik in de Russian Twin een oproep voor een nieuwe redacteur. 
Ik kan dan niet sleutelen, maar wel een stukje schrijven en ook wel stukjes van 
anderen bijvijlen.  Dat ga ik dus doen als jullie nieuwe redacteur, schrijf ze !!

Pieter Lettinga



8

Nummer 90, december 2012Ural Dnepr Club Nederland

10e keer Watjestreffen!
door : Luijt Postma

Het is al weer 10 jaar geleden dat het bestuur besloot om ook voor de min-
der winterharde leden een treffen te organiseren. De reden hiervoor was dat 
er bij veel mensen de animo bestond om in de sneeuw te spelen, maar dat 
het wintertreffen in België voor hen toch een stapje te ver was.  

Zodoende werd er gekozen voor een plek in centraal Nederland, met als 
vaste datum, het eerste weekend van februari. Deze plek werd camping De 
Woensberg in Huizen, waar we inmiddels 8 keer bijeen zijn geweest. Door 
de veranderende opzet van deze camping werden we vorig jaar gedwongen 
om uit te wijken naar een andere locatie en dat werd het Koos Vorrinkhuis in 
Lage Vuursche. 

Hoewel dit een prima plek was, is er toch gezocht naar iets dat meer op 
onze oude vertrouwde locatie leek en dat werd het kindervakantiehuis te 
Oud Valkeveen. Helaas was het niet meer mogelijk om het Watjestreffen in 
februari te houden en is de datum verzet naar het 1e weekend van maart. 
Helaas betekende dat wel dat de kans op sneeuw vrijwel nihil was. Maar ja, 
men weet nooit hoe een 
koe een haas vangt en 
wordt er in de toekomst 
misschien wel weer een 
locatie gevonden waar 
we wel in het 1e week-
end van februari terecht 
kunnen. 

Afgelopen vrijdagmid-
dag begonnen we het 
treffen met Benno’s 
onvolprezen soepen en 
er was ook gebakken 
haring. 
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Roel en John had-
den zich ingezet 
voor het brand-
hout en zo kon-
den we ‘s avonds 
heerlijk rond een 
knappend vuur 
zitten. 

De volgende och-
tend na het ontbijt 
was de start van 
de gebruikelijke 
toertocht. Deze 
leidde door de 
dreven van Naarden, Muiden, Nederhorst den Berg, ’s-Graveland en Eemnes. 
In deze laatste plaats was een stop ingelast voor een bezoek aan de plaat-
selijke Theetuin, waar koffie en gebak en andere heerlijkheden werden 
genuttigd. Een aardige bijkomstigheid was dat men “speciaal voor ons” de 
vuurkorven had ontstoken. 

Na deze stop 
ging het richting 
Amersfoort, waar 
een afspraak was 
gemaakt voor een 
stadswandeling en 
een bezoek aan 
de Koppelpoort. 
Onze gidsen had-
den al gauw door 
wie de grootste 
raddraaiers onder 
ons waren en die 
kregen daar zelfs 
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een officieel certificaat voor. Inmiddels was de tijd al aardig gevorderd en 
reden we in lichte duisternis weer richting Valkeveen. 

Hier aangekomen was het kampvuur al door Gerrit ontstoken en ook had 
hij de soep al op het vuur gezet. Onze chefkok Henk Wouters en zijn hand-
langers begonnen met het bereiden van de maaltijd. Het kan niet anders 
dan worden gezegd dat we heerlijk hebben gegeten. Na de maaltijd heeft 
iedereen zich geweldig uitgesloofd om mee te helpen met de afwas en het 
opruimen van de rommel. 

De rest van de avond werd weer, als gewoonlijk, op een zeer gezellige wijze 
doorgebracht rond het vuur en wie het welletjes vond  kroop vroeg in de 
slaapzak. 

Zondag ochtend werd men verrast op een voortreffelijk ontbijt, die wederom 
door onze kok Henk was opgesierd met een fantastisch smakende eierome-
let. Helaas komt aan alles een eind, zo ook aan dit 10e Watjestreffen. Met 
ieders inzet was de boel gauw opgekuist en konden de motoren worden 
bepakt en gezakt en huiswaarts gekeerd. 
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Er was voor het vertrek nog wel even 
een sleutelmoment, waarbij deze keer 
niet Ruud, maar Benno met zwarte han-
den naar huis kon. 

Er kon terug worden gezien op een 
geweldig weekend, waarbij de speciale 
dank uitgaat naar Roel en John voor het 
brandhout en naar Henk, omdat die zo 
voortreffelijk heeft gekookt. 

Natuurlijk worden ook alle andere 
aanwezigen bedankt, omdat deze zich 
bijzonder hebben uitgesloofd om van dit 
weekend een mooi treffen te maken. 

De schrijver van dit stukje heeft met 
alle plezier in de afgelopen 10 jaar 
het Watjestreffen georganiseerd, maar 
heeft dat niet kunnen doen zonder de 
steun van de vele anderen en de speci-
ale hulp van treffencoördinator Roel! 

Het is mooi geweest zo en hopelijk is er iemand bereid om het Watjestreffen-
stokje voor de komende 10 jaar over te nemen. De toerrit uitzetten wil onder-
getekende wel blijven doen, mits het treffen in deze regio wordt voortgezet.

Luijt
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Digitale Nieuwsbrief, een verandering in aantocht !!

Ondanks het feit dat onze motorfietskeuze niet doet vermoeden, is het 
grootste deel van de leden inmiddels toch ook wel digitaal geworden. 
De opmerkingen over Feestboek en andere social media vliegen je om je 
oren, de helft van ons zit met een fratsenfoon te spelen en toch kijken we 
steeds reikhalzend uit naar die papieren nieuwsbrief van de UDCN. 

Om iets meer mee te gaan met onze tijd, de portokosten wat te drukken 
en om jullie sneller te kunnen informeren over activiteiten van de UDCN zijn 
we dan ook voornemens om de papieren nieuwsbrieven te laten vervallen 
en ze te vervangen door een digitaal exemplaar. De nieuwsbrief zullen 
we bij voorkeur in digitale vorm uit gaan brengen en gericht op de 
‘abonnee’. Om zeker te weten dat we alleen onze eigen leden bereiken 
verkiezen we het om dit via een Mailinglijst te doen lopen. We gaan ze 
dus niet zomaar op Internet publiceren. Natuurlijk doen we dit ook niet 
zomaar met julllie gegevens.

Ons voorstel is om ca. 4 keer per jaar een digitale nieuwsbrief te verstu-
ren met de meest interessante zaken voor de leden. Misschien worden het 
er zelfs een paar meer. Dit hangt af van wat we allemaal mee te delen 
hebben natuurlijk. Van een groot deel van onze leden hebben we al email-
adressen, maar nog lang niet van iedereen. (De eerste nieuwsbrief hebben 
we alvast naar die adressen gestuurd vorige week).

Hierbij dus het verzoek om een mailtje te sturen naar 

secretaris@udcn.nl met als titel  Digitale nieuwsbrief. 

Zet daarin je emailadres en lidnaam, dan zorgen wij voor de rest.

Bij voorbaat dank,

Redactie UDCN
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Eerste sleuteltreffen 2013 
Leimuiden, 12-13-14 april

Doet ‘ie het of doet ‘ie het niet? Dat is altijd de grote vraag na een winterse 
rust. Kom je dan dingen tegen waar je je twijfels over hebt en die een nog 
deskundiger blik nodig hebben dan die van jezelf kom dan naar het 

1e SLEUTELWEEKEND IN LEIMUIDEN 
op 12-13-14 april

Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder echt op de 
tijd te hoeven letten. Het is weer op dezelfde locatie als vorig jaar.

Camping De Straat-Hof
Willem van der Veldenweg 57, 
2451BB Leimuiden
Telefoon: 0172-507637

We beginnen zaterdag om 10.00 uur, maar je kan vrijdagavond al je tentje 
opslaan. Jezelf van te voren opgeven wordt zeer gewaardeerd. Op zater-
dag zijn er ook reserveonderdelen te koop, eventueel kunnen ook zelf mee-
gebrachte reserveonderdelen worden uitgewisseld.

We hebben een grote schuur tot onze beschikking zodat we lekker droog 
kunnen sleutelen, ongeacht de weersomstandigheden, natuurlijk verwachtten 
we mooi weer !!

Voor diegenen die het hele weekend willen blijven, neem je tentje en kam-
peerspullen mee!

Vooraf aanmelden via: ruudkorpershoek@gmail.com  
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Aanpassingen Carburateur K63/K65
door : Cok Compier

Mijn naam is Cok Compier.

Ik rommel wat met een Dnepr MT11 en nu was het mij opgevallen dat er nog 
al wat mensen zijn die afstel problemen hebben met de carbateur K63 en 
K65, omdat het vlotterniveau niet contstant blijft. Dit is een probleem van 
de vlotternaald en we willen een constant vlotterbak niveau hebben (want 
dit is de basis voor de verdere afstellingen). Daarom heb ik de carburateurs 
aangepast als volgt.

Haal de carburateur helemaal uit elkaar1. 

Plaats een as of spijker Ø 3.5 mm door de gaten van de vlotter houder. 2. 
De afmeting moet vanaf de bovenkant van de spijker naar het begin van 
de vlotternaaldhouder 7 mm zijn (Dit zal iets te hoog zijn, affreezen dus)
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Vanaf de vlotternaaldhouder 13 mm diep freezen met een frees van    3. 
Ø 6 mm. Dan de kanalen braamvrij maken.

Messing vlotterhouder 4. 
maken. Buiten diameter 
6 mm en 13 mm lang. 
De   Ø 6 mm is pasper-
sing binnen diameter. 
Eerst een gat van 2 mm 
boren, 16 mm diep.
Dan het gat uitboren 5. 
naar Ø 3.5 mm en 11 
mm diep. Dan het gat 
uitdraaien naar 4.03 
mm en 11 mm diep 
(deze volgorde aanhou-
den dan komt het 2 mm 
gat goed in het midden 
van het grote gat)
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Steek met de draaibeitel aan de buitenkant wat groeven, dan blijft er 6. 
met lijmen lijm achter in de groeven.

Dan de houder in de carbateur persen (met lijm) tot de aluminium aan-7. 
slag van de houder die afgefreest is. Als de lijm droog is, met een kogel-
tje een kleine zitting slaan (niet te hard slaan).

Koop bij een motor of bromfiets zaak een Del 'Orto vlotternaald 8. 
      No. 32_13011668

Alles weer monteren, zorg dat de vlotter goed over de vlotternaald kan 9. 
schuiven. Opletten dat de vlotter niet te veel naar links en rechts kan 

tussen de twee pootjes, anders hangt de vlotternaald niet vrij. Stel de 
vlotterhoogte goed af.

Succes ermee, als het goed is is het nu voor eens en altijd opgelost en kun met 
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normale vlotternaalden verder voortaan, zonder rare rubbertjes en ander 
ongemak

  Cok
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Zandhappertjerun 4e editie 
Zaterdag 23 Maart 2013

Nadat we vorig jaar de derde editie van de zandhappertjesrun hebben uit-
gevoerd in de omgeving van Chaam, Ulicoten, Baarle-Nassau met een 11-tal 
spannen is het ook in 2013 weer tijd daarvoor. 

Houd je stofmasker bij de hand of je laarzen in het span (afhankelijk van het 
weer) en meld je op tijd aan voor dit 1-daags evenement.  De bedoeling is 
om een rondje te rijden met als start en finish Baarle-Nassau. Vanaf hier ver-
trekken we ca. 10:30 uur voor een ca. 60-80 km door Brabant. Minimaal de 
helft van die kilometers zal op het losse zand doorgebracht worden tussen de 
akkers of in de bossen. Onderweg stoppen we voor een hapje en drankje en 
aan het einde van de rit is daartoe ook gelegenheid voor natuurlijk. 

Om de paden in de buurt te beschermen, is het niet de bedoeling om hier 
met motorcrossend Nederland doorheen te duiken maar gewoon een leuk 
ritje te maken met gelijkgestemden. 

We gebruiken hiervoor de 'groene code' die Off-roadend Nederland zou 
moeten kennen. Rustig waar het moet en respect voor de andere weggebrui-
kers horen daarbij. Ik rijd prive veel in deze omgeving op het zand en wil dat 
ook kunnen blijven doen. Lomp crossen is dus niet de bedoeling.

Startpunt: 
   
Loveren 5, 5111 TA   
Baarle-Nassau.   
    

Geef je op bij: 

Benno van Ham, benno@udcn.nl, 06-54348583



 21



22

Nummer 90, december 2012Ural Dnepr Club Nederland

Wat nu,  Fluisteraar !!

Beste leden (kameraden),

In mijn vorige stukje”De dikke Tien!” ben ik door mijn enthousiasme toch wel 
een aantal dingen vergeten te melden.
U herkent het allemaal wel als u in een theater of bioscoop zit te genieten 
van een mooie voorstelling of goeie film. Of u luistert naar een belangrijke 
toespraak en dan…… begint er één of andere dwaas te kraken met een 
zakkie chips en zachtjes te praten en dan nog irritanter......is het, als “ze” 
gaan fluisteren. 

En dat fluisteren is nou net mijn onderwerp! Een aantal mensen weet niet wie 
toch die URAL fluisteraar is. Een hij of een zij......, maar ik weet wel beter. De 
fluisteraar zit altijd gezellig incognito bij het kampvuur en het zal u verbazen 
wat deze persoon voorheen voor een belangrijke functie in onze club heeft 
bekleed! 

Het is al met al zo’n 4 ½ jaar geleden begonnen tijdens het najaarstref-
fen in Dordrecht. Daar zou voor het eerst de Ural fluisteraar “Pjotr Witlof 
“aanwezig zijn (en was het daar nou maar bij gebleven !!). Het begon al met 
een verhaal dat hij een Russische Ural Wolf in de buurt van het Rode Plein 
kon genezen door zijn ene hand op de koplamp te leggen en zijn andere 
hand  op het achterlicht te houden! (trouwens onbegrijpelijk.....heeft hij soms 
uitschuifhandjes of zo?). 

Na dat Dordrecht gebeuren is het twee jaar stil gebleven. Toen kwam hij op 
uitnodiging uit Rusland naar het najaars treffen in Heerde. (!Op uitnodiging; 
nou vraag ik je in godsnaam? Van wie?!).  Daar trapte hij direct al enkele 
leden de grond in. Pjotr verklaarde zelf dat hij incognito aanwezig zou zijn 
en gekleed als een UDCN lid d.w.z. volgens Pjotr; een vuile spijkerbroek; 
goor UDCN t-shirt en ’s avonds zo zat als een lor!! 

Nou, ik herken mij daar niet in hoor!
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Hij zag tijdens dit weekend twee geweldige techneuten namelijk Ruud en 
Ed aan de Dnepr van Eef sleutelen die hij toen gemakshalve maar “slagers” 
noemde. Trouwens hij noemde die Dnepr ……Ural! (Dom hè ?). Nee dan ik 
”De  Dnepr schreeuwer!” Ik geef een OERKREET  en de technische staf springt 
gelijk op mijn motor af. Zodoende kan ik mijn handen in de zak houden. 
Iemand moet toch het overzicht houden anders wordt het een ongeorgani-
seerde bende. 

Ja, mensen, je hebt geen moer aan die Ural fluisteraar ” Pjotr Witlof”. Hij 
weet niet eens het verschil tussen een Ural en een Dnepr! En daarnaast heeft 
hij ook nog de stelling dat een Ural voor de rijkere klasse is bestemd en dat 
de Dnepr rijders dus eigenlijk schlemielen zouden zijn! Bah, is dat nou gelijk-
heid! 

Fluisteraar: “Je probeert gewoon een wig te drijven tussen de leden…..nou 
daar doen wij niet aan mee. En daarbij komt nog dat hij de ene keer de Rus-
sische twee takten ophemelt en daarna de stinkende twee takten neerhaalt! 
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Hij lijkt zich te distantiëren van het één en ander maar hij gebruikt steeds 
dezelfde foto hiervoor (Lees clubblad nr. 87). 

Na al dit gedoe heeft de fluisteraar toch nog het lef gehad om Ruud (die hij 
een URAL slager noemde) technische ondersteuning te vragen. Kortom wat 
een gezeik van deze Witlof. Volgens mij is Pjotr W. rijp voor het Pieter Baan-
centrum want er worden termen als “Dr. Frankenstein”; en “Ural  politie 118” 
gebruikt……nou vraag ik je!

Bij deze wil ik afsluiten met een gezegde: In  Haarlem wordt toevallig het 
ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands) het best gehanteerd. 
Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. 

Conclusie: wie heeft er hier nu gelijk:  
De Ural fluisteraar of de Dnepr schreeuwer.

Mensen bij deze een UDCN schreeuw van mijn kant: Stuur allen een keer 
een beleving of verhaal op naar de redactie van ons blad zodat we dan op 
democratische wijze eens en voor altijd die fluisteraar het zwijgen kunnen 
opleggen! 
  
Vriendelijke groet de Dnepr (netjes afbetaald!) rijder , 

Eef.
p.s U raadt het al uit Haarlem.                                                                                                                                         
           



 25



26

Nummer 90, december 2012Ural Dnepr Club Nederland

Agenda 2012-2013

Ook in 2013 zijn er weer de vier tradi-
tionele motortreffens, een extra sleutel-
treffen en een dagrit. 

Wij hopen jullie op zo veel mogelijk 
Treffens te zien. Let op, een aantal data 
in 2013 zijn nog voorlopig. Je hoort zo 
spoedig mogelijk de definitieve agenda 
van ons.

23 maart ZANDHAPPERSRIT

Ook dit jaar organiseren Benno en Rob een tocht door het Brabantse (zand)
land. 

12-13 en 14 april SLEUTELWEEKEND

Werkt alles nog na een lange winter?. Wat behoeft aandacht voor het 
motorseizoen? Of misschien een probleem waar je al langer mee kampt?
Nieuw op de agenda een VOORJAARS SLEUTELWEEKEND.

Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder echt op 
de tijd te hoeven letten. Ook nu weer in Leimuiden vlakbij ons bestuurslid 
Technische Zaken.

3-4 en 5 mei VOORJAARSTREFFEN

Dit jaar is ons voorjaarstreffen incl. Algemene Leden Vergadering in het 
midden van het land in de buurt van Eerbeek 
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21-22 en 23 juni ZOMERTREFFEN

Eindelijk weer eens een treffen voor onze noorderlingen in het noorden.
In de buurt van Eelde zullen we ons verzamelen.

19-20 en 21 juli FINLAND MEETING

Finnish Ural and Dnepr riders invite comrades through out the World 
to join the Ural Roikka rallye in Finland! Rallye will be held in Southern 
Finland at Siikaranta opisto, Espoo. Zie de UDCN website voor meer infor-
matie.

7 september VLIETLANDERIT

Ook dit jaar gaan we de bewoners van de Vlietlande weer een overgete-
lijke dag bezorgen. Meer info bij Sandra Korpershoek.

13-14 en 15 september NAJAARSTREFFEN

Om de eerlijke verdeling over het land compleet te maken is ons laatste 
treffen in het zuiden van het land in de omgeving van Weert.

27-28 en 29 september SLEUTELWEEKEND

Heeft alles de zomer overleefd? Of had je toch iets meer aandacht aan 
je Rus willen besteden? Of misschien een probleem waar je al langer mee 
kampt? Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder 
echt op de tijd te hoeven letten. Ook nu weer in Leimuiden vlakbij ons 
bestuurslid Technische Zaken. 
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De tien van de Twin
 Tien vragen… 
  Tien antwoorden!

Dit maal met…..

Naam:    Kees Rieuwerts   
Leeftijd:   52 jaar     
Gezinssamenstelling: Vrouw en 2 dochters  
Beroep:   Technisch medewerker  
Motorpark:   Russisch, Duits, Engels, Frans,  
   Amerikaans en Indiaas               
Lid van de UDCN sinds:  Al heel lang niet meer 

1. Wat is de reden dat jij ooit aan een Rus begonnen bent?

Ik had er een in onderdelen liggen, toen de UDCN bij mij aan het eind van 
de straat werd opgericht besloot ik hem op te bouwen, echter wel voorzien 
van een BMW-blok.

2. Wat is de beste herinnering aan je span?

Die keer dat mijn oudste dochter Lisa er op rondreed met een horde kinderen 
aan boord over een veld op een motortreffen. Zij was toen 10 jaar oud! Er 
hing toen een BMW R100RS blok onder met 70 PK! Oei, wat was ik trots!! De 
meeste volwassen toeschouwers konden immers niet eens zijspan rijden!

3. Wat is de slechtste herinnering aan je span?

Die keer dat ik hem had uitgeleend aan een vriend die hem vervolgens op 
zijn kop legde in een veel te onwijs genomen linkerbocht. Veel schade en ik 
kon het zelf allemaal weer opknappen.
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4. Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr, 
 Chiang Jang o.i.d.?

Vraag: Weet je waar ze gemaakt worden? Antwoord: Langs de kant van de 
weg!

5. Heb je nog andere hobby’s?

Ik speel drums in een band

6. Wat was het beste treffen ooit?

Het Panthertreffen in Frankrijk in 1999 tijdens de totale zonsverduistering, het 
was tevens het langste treffen, het duurde een week! Dit was een treffen voor 
Panther motoren, een Engels merk U wellicht bekend. Het leukste UDCN-tref-
fen was  in de Belgische Ardennen, het jaar weet ik niet meer, op de camping 
L’ Eau Rouge.
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7. Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het meest bijzonder en  
 waarom?

De Ural M72 omdat ie Qua uiterlijk gewoon helemaal klopt en omdat ik 
altijd een zwak heb gehad voor zijkleppers.

8. Wat is de beste motortip die je hebt?

Tut niet teveel aan het uiterlijk, een motor is om op te rijden, en dat mag je er 
best aan af zien!

9. Vraag van Carel Adolfse aan Kees: Al enige tijd uit het oog 
 verloren… wat is er gebeurd met Kees Rieuwerts uit Doorn?
  
Te veel om hier even op te schijven, maar het gaat goed met me! Ik zou zeg-
gen neem contact met me op en kom eens langs, vind ik leuk, vind jij leuk. 

Mijn huis woont nog op hetzelfde adres!

10. Welke ultieme vraag heb jij voor wie?

Wat is er gebeurd met Carel Adolfse?

Redactie: 

Omdat we hier duidelijk belanden in een kringetje zou het zomaar het einde 
van de rubriek kunnen betekenen, dat willen we natuurlijk niet, want het is 
veel te leuk om af en toe een kijkje te nemen in het leven van onze leden. 

We geven het stokje daarom even zelf door aan een lid. De gelukkige die 
verder mag gaan met het verhaal is Jan Wassenaar. Je zult binnenkort wel 
benaderd gaan worden door onze razende reporter Karin. Veel plezier met 
het verzinnen van de antwoorden alvast !!!.
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Een weekendje sleutelen (sleuteltreffen)               
Door Huib Stiegelis

Eindelijk was het zo ver, het eerste echte sleuteltreffen van de UDCN. Ik was 
toen ik nog UDCN voorzitter en was groot voorstander van een gecombineer-
de sleutel/onderdelenbeurs. En alles ging zo als ik hoopte, een overdekte 
werkplek voor beginende en gevorderde sleutelaars onder toezicht van ons 
technisch opperhoofd Ruud. Ook was er ruimte voor onze hofleverancier Jan 
Wassenaar en onze vriendelijke zuiderbuur Mark van Nooyen. Alles wat je 
qua onderdelen nodig hebt, zeker als dit onverwachts is, heb je voorhanden. 
Dit is zo geweldig!!

Het was een mooie zonnige vrijdag toen ik vroeg op pad ging, lekker het 
windje in mijn rug en het zonnetje in het gezicht, wat wil een mens nog meer. 
Ook mijn Ural deed het, na een volledige revisie, weer goed. Mijn plan was 
om dit weekend de ontsteking te vervangen door een moderne elektronische 
ontsteking met een hoogspanning bobine en nog wat andere klussen die ble-
ven liggen door tijdgebrek.

Ik reed op met Huub van der Juup en de Uralfluisteraar. Op de boerderij 
aangekomen kwamen direct de herinneringen naar boven van het reguliere 
UDCN treffen wat we daar slechts enkele weken eerder hadden. Het stormde 
toen verschrikkelijk en het water van het Brasemmermeer kwam constant over 
de dijk zetten. Het koste ons toen zeer veel moeite om de tenten op te zetten. 
Nu dus mooi weer met een lekker zonnetje en een prettig briesje. We hadden 
vanwege het naseizoen het hele weiland tot onze beschikking.

Mijn tentje stond snel, koffie gezet met een koek erbij in mijn stoeltje genieten 
van het uitzicht en een krantje. Dit is puur geluk voor mij, zelden voel ik me zo 
lekker. Van de Ural fluisteraar had ik weinig last, die lag in het gras met mijn 
Ural te fluisteren en verder wil ik niet weten waar hij mee bezig was. Huub 
van der Juup daarentegen begon direct te zeiken over de schone lucht daar, 
miste de stank van onze tweetakten. Na veel bla bla heb ik hem in een stoel-
tje naast de gierput gezet. Op die manier was hij even zoet en kon ik verder 
rustig genieten van mijn zuur verdiende rust.
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Rond etenstijd ben ik pizza’s gaan bakken in mijn speciale campingpizzapan. 
Ik had aardig wat ingekocht en zelden zat ik zo vol. Ik propte met moeite net 
mijn laatste stukje pizza naar binnen toen Ruud aan kwam rijden vanuit zijn 
werk. Hij nodigde me uit om bij hem thuis PIZZA te gaan eten, slik!! Maar wie 
kan nee zeggen tegen de altijd gastvrije familie Korpershoek, dus hup weer 
aan de pizza bij San, Lin en Ruud.

Toen we terug kwamen bij het kampement waren er ook andere bezoekers 
gearriveerd en het kampvuur brandde zelfs al. Tja wat doe je dan, je pakt 
wat lekkers te drinken en gaat sterke verhalen ophangen, kortom gezellige 
sfeer. Voor je het weet zit je in de vroege uurtjes en kruip je beneveld in je 
slaapzak.

Toen ik wakker werd stond de koffie al klaar in de voortent van de bij dag-
licht zichtbare onbekende gezichten. Ik persoonlijk ben altijd weer blij als er 
(nieuwe) leden op een treffen komen. Zij ervaren dan dat de werkelijkheid 
van een UDCN treffen, de verhalen in de Twin altijd overstijgen. Het ging 
hierbij om een verliefde beroepsmilitair, hij had een mooie M62 gekocht en 
zijn doel voor het weekend was om de al gedemonteerde versnellingsbak 
weer te monteren. Daarvoor had hij zijn zoon en een vriend meegenomen. 
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Met een beetje hulp hoopte hij later in het weekend op zijn geliefde een tes-
trondje te gaan rijden. Ondertussen kwamen er steeds meer mensen aan die 
niet kampeerde, maar wel kwamen sleutelen. En zo startte de sleuteldag.

Het was een zeer gezellige en vruchtbare dag. Eenieder was op zijn eigen 
wijze aan het klussen. Een aantal sleutelaars kregen hulp van Mario en Ruud, 
Wat is het toch fijn dat er leden zijn die het wiel al eerder uitgevonden 
hebben en zoveel ervaring hebben. Ook fijn dat de sleutelaars onderling 
gereedschap en ander materieel aan elkaar uitleenden of doneerden. 

Ik zelf was snel klaar met de ontsteking en alles werkte perfect. Met Ruud de 
ontsteking even op tijd gezet en daarna liep hij als een tierelier. Hierna mijn 
500 Km beurt (na revisie) uitgevoerd en de carburatie goed gereinigd. Aan 
het eind van de dag dus weer een perfect rijdende Ural.

Met onze militaire vriend ging het minder, de versnellingsbak liet zich niet 
makkelijk in elkaar zetten en pas aan het eind van de avond leek succes 
dichtbij. Het blok liep goed, maar schakelen ging nog niet helemaal gewel-
dig. Het werd dus tijd voor ons kampvuur ritueel en een goede nachtrust.
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De volgende ochtend werd er al vroeg weer gesleuteld aan de M62, maar 
het zat echt niet mee. Er gingen ook zaken mis en aan het eind van de dag 
zat er niets anders op dan te concluderen dat alles weer opnieuw open 
moest en opnieuw alles op de goede plek gezet moest worden.

Tja voor de meesten van ons een geslaagd weekend en voor een enkeling 
een teleurstelling, maar ook dat hoort bij onze meestal geliefde, soms gehate 
Russen.

Het eerste sleutelweekend was een succes en gelukkig is er al snel (zie elders 
in deze Twin) een nieuw sleuteltreffen op onze vaste sleutelstek in Leimuiden. 
Ik verheug me erop en ga mijn achterwiellagers en keringen vernieuwen. Ook 
lekt mijn cardan, ik ga alle rubbers vernieuwen. Verder kan ik andere sleute-
laars helpen met zaken waar ik ervaring mee heb. 

Huib Stiegelis
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Voorjaarstreffen op de rand van 
de Veluwe
3, 4 en 5 mei 2013

Het seizoen is weer van start gegaan met 
een uiterst geslaagd Watjestreffen en 
dendert gelijk door met een Zandhappersrit 
in Brabant en een sleutelweekend in Leimuiden. (info elders in de Twin).

Dit jaar is het Voorjaarstreffen op een minicamping in Hall op de Veluwe. De 
camping ligt midden in het bosgebied van de Veluwe met landhuizen, beken 
en het rivierenlandschap langs de IJssel. Voor dit weekend is de gehele 
camping afgehuurd. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. Voor de niet-
kampeerders onder ons is er een 4-persoons zomerhuisje of een Pipowagen 
te huur. Hierin zijn honden niet toegestaan. (Deze wel zelf reserveren bij de 
camping, naast je opgave bij de UDCN).

De kosten zullen voor een weekend ± € 25,00 per persoon zijn. Kinderen 
gratis. Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.

Programma:

Vrijdag 
12.00 uur Aankomst 
 
Vanaf 12.00 uur is iedereen welkom. Iedereen zorgt die dag voor eigen 
natje en droogje. Boodschappen doen kan ’s avonds tot 21.00 uur.
’s Avonds het kampvuur met alcoholische omlijsting.

Zaterdag  

11:00 uur Toertocht.

Let op geen tankstop tijdens de route. Zorg voor een volle tank. Je kunt vlak-
bij tanken in Eerbeek op de Stuijvenburghstraat (± 2 km.) 
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De tocht wordt gereden volgens het ons bekende Follow-Up systeem. Aan het 
eind van de toertocht doen we inkopen voor de BBQ

18.00 uur      Algemene Ledenvergadering (Hoe korter, hoe eerder de BBQ)

19:00 uur      Aansluitend op de ALV de BBQ 
Volgens het Bring Your Own BBQ principe. Sauzen, salades, en brood wor-
den verzorgd. Vlees en andere toebehoren moeten zelf worden gekocht. ’s 
Avonds nog meer sterke verhalen bij het kampvuur.

Zondag   
Het opbreken van het kampement en weer naar huis.

Route: 

Vanaf A50 de afslag 23, Loenen-Eerbeek nemen, voor Loenen linksaf. 
(Vrijenbergweg)
Linksaf, Hoofdweg, deze gaat over in Voorsterweg. 
Rechtsaf bij Kanaal-Zuid, volgen tot Hallsebrug. Brug oversteken. 
Gelijk na brug weer linksaf (Pongeweg). 
Iets verder aan de linkerkant is “De Kleine Ponge”.

Aanmelden    Adres van de Camping.
Gerrit Busweiler    Camping “De Kleine Ponge”
Mail: g.busweiler@gmail.com  Pongeweg 4, 6964 CA Hall
Geen telefonische aanmelding  0313-653073 / 06-21447539
     www.campingdekleineponge.nl
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Uitnodiging ALV

Agenda van de
Algemene Leden Vergadering
2013 van de UDCN

Deze vergadering zal gehouden worden tijdens het voorjaarstreffen van 
de UDCN. 

Alle leden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze vergadering 
en hun vragen, opmerkingen of suggesties op voorhand kenbaar te maken 
bij het bestuur.

1.  Opening
2.  Ingekomen stukken en mededelingen secretariaat
3.  Bestuurlijke items ter beoordeling leden
      Redacteur, voorstellen
4.  Kascontrole boekjaar 2012 met decharge van het bestuur
5.  Vastleggen kascommissie 2014
6.  Verslag secretaris
7.  Verslag penningmeester
8.  Verslag RT redactie en clubsite beheer
9.  Verslag clubwinkel
10.  Verslag treffencoördinator
11.  Wat er verder ter tafel komt
12.  Rondvraag
13.  Sluiting

Voor meer informatie over de lokatie verwijzen we naar het artikel in 
deze Russian Twin aangaande het voorjaarstreffen.
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Watjestreffen 2013

Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. Dat geldt 
voor mij, als nieuwbakken bestuurlid en redacteur. Dat geldt andersom voor 
de clubleden, die ik voor het eerst op het Watjestreffen 2013 ontmoette. Van 
mijn eigen eerste indruk heb ik geen hoge pet op. Ik kom uit het oosten van 
het land, waar we gewend zijn de kat uit de boom te kijken. Ie kunt ut beste 
maar niks zègn en dom kiekn. Dan èj ut minste last.

Ik weet niet of de deelnemers aan het Watjestreffen 2013 een doorsnee van 
de leden van de UDCN zijn. Laten we er voor het gemak even van uitgaan. 
Dan kan ik mijn eerste indrukken van de club geven. Het gemiddelde Watje 
heeft een zwaar Amsterdams, of althans westnederlands accent. 

Hoewel de meeste rijders proberen om hun motor ouder te laten lijken dan 
zijzelf,  slagen zij daar niet in. Ik schat de gemiddelde Wat op 49.  Mijn lid-
maatschap zal niet bijdragen tot de gewenste verjonging van de vereniging. 
Ik vrees dat ik het gemiddelde over de vijftig duw. Het berijden van een Ural 
of Dnepr is midlifecrisis-neutraal.  Een zware Guzzi daarentegen is verdacht.  

Er is waarschijnlijk geen merkenclub die minder originaliteitsfreaks telt dan de 
UDCN. Alle motorfietsen verschillen van elkaar. Tijdens de toerrit kon ik veel 
spannen van achteren bekijken. Slingerende zijwielen,  vlammende naver-
brandingen, spectaculaire hellingshoeken tussen motoren en zijspannen; maar 
het reed! Op een recht stuk bereikte de colonne even de onwaarschijnlijke 
snelheid van vijfenzeventig km per uur. Het woord remweg moet voor veel 
Russen met een spatie in het midden worden geschreven. 

Je kunt de club op verschillende manieren in twee groepen verdelen: Ural- 
en Dneprrijders, ouderen en jongeren of westerlingen en provincialen. De 
grootste tegenstelling lijkt te bestaan tussen voor- en tegenstanders van een 
zekere Richard B. te G. Ik behoor tot de voorstanders. Maar ik kan hem dan 
ook verstaan.
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UDCN’ers zijn vaste slapers. Ik ben gewend dat op motortochten mijn maten 
mij verbannen naar een aparte slaapkamer. Op het watjestreffen sliep ik met 
een man of acht in een hut. Niemand beklaagde zich ’s morgens over mijn 
gesnurk. 

In deze tijd moeten wij het beste uit ons zelf halen, dienen wij te streven naar 
winstmaximalisatie, zelfrealisatie, timemanagement, cv-building en maximale 
employability. De Russenrijder trekt echter zijn eigen (olie-) spoor: hem maken 
ze de pis niet lauw. 

De Wat 2013 houdt van vegetarisch eten, als er tenminste vlees bij wordt 
geserveerd. Op de pasta doet hij geen vegetarische saus òf, maar vegetari-
sche saus én vleessaus. Complimenten aan de kok.

Tot zover mijn eerste indrukken. Ik heb genoten van het eerste clubweekend. 
Jammer genoeg kon ik niet op mijn Dnepr meerijden. Toen ik zaterdagmor-
gen uit Zwolle wilde vertrekken, bleek één van de cilinders niet meer mee te 
doen. Toen ben ik maar op mijn dikke, eigentijdse Italiaan gestapt. Over de 
grote weg naar Naarden gereden en nog redelijk op tijd aangekomen. 

Het was voor mij de eerste keer om met zoveel motoren samen te rijden. De 
methode om de hele colonne dezelfde afslagen te laten maken is wonder-
schoon.  Bij elke afslag stopt de tweede man en blijft staan tot hij voor de 
hekkesluiter weer kan aanhaken. Geniaal van eenvoud en effectiviteit. Ik had 
het nooit kunnen bedenken.

Pieter
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Groentje 3

Wat ben ik blij dat Eef 
meer dan een jaar gel-
den mijn oude baasje 
kon overhalen om mij te 
verkopen.

Want sindsdien is mijn 
leven totaal veran-
derd! Eerst ben ik nog 
een tijdje in Haarlem 
geweest. Wat trouwens 
een prachtige stad is. 

Hier stond ik in een 
oud schuurtje op een paarden boerderij. Wat een kapsones hebben die 
beesten, denken dat ze heel wat zijn, maar ik heb toch echt veel meer Pk ‘s 
dan zij in mijn donder. Ik hoorde laatst trouwens dat er zelfs meer Pk’s in de 
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kant-en-klaar lasagne van 
de Plus zit!  Gelukkig kwam 
Eef geregeld een kijkje bij mij 
nemen. Vaak naam hij ook een 
knul genaamd Rob mee. Best 
een aardige knul, hoor. Later 
begreep ik dat dit de schoon-
zoon van Eef was en dat Eef 
en Rob plannen maakte om mij 
weer te verhuizen. Wat hoorde 
ik nu? Mijn koplampenoren 
klapperde er van! 

Ik bleef nog even in Haarlem, 
daar ben ik vriendjes gewor-
den met die oude Dnepr van 
Eef. Wat een schat van een 
ding! Later, op een koude 
winterdag ben ik verhuisd 
naar Nieuwegein en hier is mijn 
make-over pas echt begonnen.

Rob, mijn nieuwe baas, bleek een verrekt handige kerel te zijn. Soms werd hij 
ook wel Rob de Bouwer genoemd. Rob gaf mij veel aandacht. Alle onderde-
len werden los gehaald, de motor en de bak werden gescheiden. Ja, ik werd 
totaal uitgekleed en dat zag ik echt niet zitten, hoor! Rob haalde voor mij 
nieuwe onderdelen uit heel het land. Mijn voorvork bleek helemaal krom te 
zijn. Vandaar dat ik zo’n last van mijn rug had. Rob regelde een nieuwe voor-
vork voor mij. Ook kreeg ik andere spatborden, frame en nieuwe glimmende 
spaken. Ook voor mijn roestige bak werd goed gezorgd. Met zorg en liefde 
werd hij roest en gat vrij gemaakt. En er werd een nieuwe zitting gemaakt. 
Dit omdat het meisje van Rob natuurlijk goed moest zitten. Ook zij was erg 
lief voor mij. 
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Ik mocht met al mijn onderdelen overal in huis staan. De logeerkamer en de 
schuur zijn een tijd lang voor mij gereserveerd geweest. Ook heeft mijn bak 
een tijdje gezellig in de huiskamer gestaan. Hoogtepunt van mijn make-over 
is natuurlijk mijn kleur. Want ik ben geen groentje meer. Dit was eerst wel 
eventjes slikken, hoor. Maar nu ben ik zwart. Zo zwart als de nacht. Ook 
kreeg ik rode (Russische) accenten. Ik ben totaal veranderd! 

Ik heb ook een nieuw huisje gekregen. Rob heeft een mooi hok voor de deur 
gemaakt. Hier is hij van de zomer ook een paar dagen mee zoet geweest. 
Mijn huisje past ook prima bij het huis van Rob en Ilja. Als de zon schijnt sta ik 
heerlijk warm. Ik sta ook mooi wind en water dicht. 

Een ander hoogte punt was natuurlijk de eerste keer dat ik weer liep. Wat 
had ik mijn eigen gebrom gemist zeg. Rob maakte weer ritjes met mij, eerst  
kleine stukjes. De ritjes werden tochten. Samen met mijn Vespa maatje uit 
IJsselstein hebben we een tocht ondernomen naar België. Dat was een barre, 
lange tocht, met zelfs een stukje off road. Wat reed die Vespa trouwens 
zacht. Gelukkig zijn we heelhuids aangekomen!
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Inmiddels heb ik ook mijn broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes weer 
gezien op het UDCN najaar treffen in Buren. Wat een feest was dat en wat 
een heerlijk weer. Mijn Dnepr vriend uit Haarlem kwam mij op halen, samen 
met Eef en Marion. We hebben genoten van het mooie tochtje langs de Lek 
naar Buren. Hieraan gekomen zag ik ook weer alle anderen. Wat was ik blij 
om iedereen weer te zien, wat had ik iedereen gemist. We hebben er dan 
ook een superleuk treffen van gemaakt. 

Een paar weken terug natuurlijk het watjestreffen. Wat ook weer gezellig 
was. Ja, ik kom weer vaak naar de treffens en hoop daar dan ook om al mijn 
broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes te zien! 

Groet,

Blackie 
(Groentje)
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Motocrypto

Oplossing nummer 90, december 2013
Profiel, kabel, followupsysteem, versnelling, 
steekas, compressieverhouding, distributieketting, 
koelribben, burnout en motormuis.

De felicitaties gaan naar Harry, Karin en Stef en 
naar Dolf Kok, voor hun juiste oplossing.

Zo, dan is het nu weer tijd voor een nieuwe en tevens de eerste crypto in 
2013.

1. Geen goede raad aannemen  a…aa.
2. Als eerzaam burger gedragen  o. .e. .e…e .a. ..i..e.
3. Niet afhankelijk zijn van een ander ..uu. i. ei.e. .a.. .ou.e.
4. Weerhouden van een euvele daad o. .e .e. ..a..e.
5. Af en toe in de fout gaan  ee. ..i..e…e .a.e.
6. Een beetje inbinden svp   .a. .e.u. .e.e.
7. Die vogel mag wel wat afstand houden .u..e…e.e.
8. Die vangt altijd de klappen op  …o…e.e.
9. Komt die kaper uit Gibraltar?  …aa..i.aa.
10. Die zie ik er niet aanzitten na zo’n klap .o. ..aa.. .o..i..

Moeilijk wellicht, maar je komt er vast wel uit denk ik, succes!

Stuur je oplossing naar 

Luijt.postma@gmail.com
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De Russische keuken

De UDCN kent vele koks.

 Zoals het spreekwoord zegt: Het zijn niet 
altijd koks die lange messen dragen en te 
veel  koks bederven de brij. Er is in deze 
keuken maar één kok en dat is Boris, jullie 
eigen rots in de culinaire branding.

Pashka

Een magisch woord, dat voor de orthodoxe Russen de nadering van het Paas-
feest aangeeft. De Pashka is een cake van witte kaas. En volgens het ortho-
doxe ritueel dient deze duidelijk twee letters te dragen de X en de B, wat 
zoveel betekend als “Christus is opgestaan”. Voor de bereiding heb je een 
10 – 15 cm hoge vorm nodig, zodat deze cake, die de Russen op Paasmor-
gen bereiden, pyramidevormig kan worden.

Ingrediënten:

1 kilo verse witte boeren kaas, 10 gram vanillepoeder, 100 gram gesnip-
perde amandelen, 100 gram gesnipperde gekonfijte vruchten, 250 gram 
poedersuiker, 1 dl. Smetana (zie voor het recept voorgaande Twins), 4 eier-
dooiers en wat zout.

Bereiding:

De witte kaas minstens drie minuten uit laten lekken. Dan in een grote kom 
overbrengen en alle ingrediënten doorheen mengen tot er een mooi glad 
beslag ontstaat. Dit mengsel goed aandrukken in de vorm en 12 uur op een 
koele plaats zetten. Daarna de Pashka uit de vorm halen en er plakken van 
snijden.

De Russen drinken er thee bij!
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Steunpuntenlijst 2011/2012

Ook dit keer weer zoals gebruikelijk de steunpuntenlijst. 

Zoals altijd geldt nog steeds dat onze steunpunten bestaan uit vrijwilligers die 
het erbij doen. Blijf dus vriendelijk tegen ze ook al kunnen ze je niet meteen 
helpen, ze doen het allemaal in hun eigen tijd en vrijwillig voor jullie! Probeer 
ook bij het bellen rekening te houden met de tijden waarop je belt, maak het 
niet te laat. 

naam adres plaats telefoon Email

Adolfse C.G.M. Glindhorst 1 De Glind 0342-450157
Bouwman A. Herenweg 28 Donkerbroek 0516-491316
Bussel van J.J.M. Klaproosstraat 21 Ospel 0495-632222 busselix@gmail.com
Busweiler J. Hosterd 34 Puiflijk 0487-519018
Damen T.H.J. G. Foulkesweg 94 Wageningen 0317-414471 damen_theo@hotmail.com
Haan de G.L. Rootveld 14 Appingedam 0596-620428 gldehaan@planet.nl
Ham van L.A.C.M. Daniëlstraat 3 Langeweg 0168-337774 benno@udcn.nl
Hobbelink A.W. Weisinkhoekweg 172 Boekelo 053-4282529
Hoffman R. Lakenstraat 84 Wamel 0487-501529 rrhoffman@kpnplanet.nl
Klarenbeek E.J.A. Sterkenburg 47 Alphen aan de Rijn 0172-470274 Dneprk750@tele2.nl
Korpershoek R. Kalmoeslaan 11 Rijnsaterwoude 017-2533528 techniek@udcn.nl
Lampé A.G. 4, Ernest Mehlen Strooss Manternach 00-352-26780387 alex@oocs.net
Noyen van M. Heidijkstraat 2 Rijmenam/Bonheiden 00-32-15520248 mark.van.noyen@belgacom.net
Pruim P. Molletjesveen 2 Westknollendam 075-6212180
Smit M. Faisantenstraat 32 Hilversum 06-16162940
Terlingen M. Terpweg 11 Heerde 0578-617268 m.terlingen2@kpnplanet.nl
Vegchel L.J.M. van Capelseweg 7 ‘s Gravenmoer 0162-318998 lucvanvegchel@ziggo.nl
Veller van J.G.W. Stuifweg 5 Oosterend Nh 06-54714819 hansvanveller@planet.nl
Vissers M.A.F. Oude Leedeweg 89 Pijnacker 015-3697860
Wassenaar J. Bitgumerdijk 35 Marssum 058-2541777 jan.wassenaar@wxs.nl
Wilde de H.A. Elburgerweg 61 WENUM WIESEL 055-3122185 dwspw@hotmail.com



Om het overzicht te bewaren zijn de buitenlandse 
steunpunten niet op de kaart ingetekend, we heb-
ben ze echter gelukkig nog steeds wel !!






